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Základní popis obce 

 
Obec Jankov se nachází ve Středočeském kraji, v jihovýchodní části okresu Benešov 
přibližně 65-70 km jihovýchodně od Prahy, 20 km od Benešova a 8 km od Votic směrem 
na Louňovice pod Blaníkem.  

Správní území obce se skládá ze dvou vzájemně oddělených částí. Větší severní 
(jankovská) část zahrnuje tyto osady a samoty – Jankov, Jankovská Lhota, Jankovské 
Otradovice, Jitra, Paseky, Pičín, Lažany, Bedřichovice a Čestín. Menší jižní 
(odlochovická) část zahrnuje Odlochovice, Nosákov, Podolí, Mouřeníny a Čečkov. Mezi 
tyto obě části zasahuje katastrální území obce Ratměřice. Jižní hranice obce v 
odlochovické části tvoří hranici s okresem Tábor, tedy i s Jihočeským krajem. Pro obec 
Jankov se od 1. 1. 2003 v rámci reformy veřejné správy České republiky stalo město 
Votice obcí s rozšířenou působností. 

 

 

Nejdůležitější informace o obci 

 

V obci se nachází základní instituce občanské vybavenosti – jsou to základní a mateřská 
škola, zdravotní středisko (dětský, obvodní a zubní lékař), domov seniorů, integrované 
centrum sociální péče a dvě pošty. Z výrobních provozů se zde nachází pila, sádky v Jankově, 
které jsou v majetku společnosti Líšno s.r.o. Občanům je k dispozici 2 obchody a čerpací 
stanice pohonných hmot, pohostinství v Odlochovicích a své služby poskytuje i několik 
zdejších menších podnikatelů. Vlivem následků covidové krize v 2019 bylo uzavřeno 
pohostinství v Jankově, již dříve i v Pičíně. Služby v obci fungují nejen pro občany obce, ale 
pro širokou spádovou oblast, tedy pro obyvatele sousedních obcí Ratměřice, Zvěstov, 
Neustupov, Popovice a také některé občany Votic – zejména v oblasti zdravotnictví a 
školství.  
 
Jankov se v minulém období stal přestupním uzlem Pražské integrované dopravy. Autobusy, 
které směřují do Benešova, Vlašimi, Votic a Olbramovic se zde téměř ve všech linkách 
několikrát denně křižují. Páteřní linky zabezpečují i návaznost na vlakové spojení z Votic a 
následně rychlíky z Olbramovic. 

Volnočasové a sportovních aktivity jsou podporovány vybudovanými zařízeními 
v Jankově je to hřiště v severní části obce, kurt pro tenis a volejbal a dětské hřiště ve 
stejné lokalitě, obyvatelé také hojně využívají k pohybu a relaxaci stezky pro pěší a 
naučné stezky. V osadách Odlochovice a Pičín se rovněž nachází tenisová a volejbalová 
hřiště spolu s dětskými hřišti. V Jankovské Lhotě je vybudované zázemí s herními prvky 
pro děti u objektu požární zbrojnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JANKOV 2022 - 2026 - PROSINEC 2022 4 

 

Obyvatelstvo 

 

 

 

 

      

      

      

 

Počet obyvatel v obci se dlouhodobě pohybuje okolo 910 trvale žijících obyvatel. Průměrný 
věk obyvatel je okolo 43let. Tento průměrný věk se zvyšuje v malých místních částech. Do 
počtu trvale žijících obyvatel jsou částečně započteny i osoby přihlášené k trvalému pobytu 
v ICSS Odlochovice a DS Jankov. 

 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Celkem 
obyvatel 

917 911 914 894 912 

v tom muži 421 422 425 418 359 

           ženy 496 489 489 476 481 

0 – 14 let 127 130 132 136  

15 – 64 let 668 612 611 584 - 

65 a více 
let 

122 169 171 174  

prům. věk 42,9 43,2 43,3 43,4 45,4 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

Strategie 

Územní plán 

  

Obec má od roku 2018 zpracovaný územní plán. 

V roce  2022 byla zahájena změna UP č.1 a na jaře 2023 obec plánuje zahájení změny č.2.  

Bude zahájena realizace Zprávy o uplatňování územního plánu a změny č. 2 postupem ve 

smyslu ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona, při naplnění ustanovení § 6 odst. 6, písm.  

b) stavebního zákona.    
 

 

Plánované aktivity: 

 Revize plánu  

 Zpráva o uplatňování územního plánu 

 Změna č. 1 územního plánu, 

  Změna č. 2 územního plánu  

Plán rozvoje obce 

 
Obec má zpracovaný strategický rozvojový dokument na období 2022 – 2026. 

Plánované aktivity: 

 Aktualizace Plánu rozvoje obce na roky 2022 – 2026 

 Tvorba ročních akčních plánů 



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JANKOV 2022 - 2026 - PROSINEC 2022 5 

 

Charakteristika obce 
Údaje ze SCLDB 2021: 

Obyvatelstvo podle stupně vzdělání: 

Obyvatelstvo 15leté a starší 798 

v tom podle stupně vzdělání 

bez vzdělání, základní vč. neukončeného 190 

vyučení a stř. odborné bez mat. 297 

úplné střední s maturitou 197 

vyšší odborné a nástavbové 9 

vysokoškolské 79 

nezjištěné vzdělání 26 

 
 

Domovní fond: 

Domy podle vlastnictví 

soukromých osob 368 

obce, státu 9 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 4 

jiná právnická osoba 9 

 

 

 

Způsob bydlení: 

Osoby bydlící v bytech 787 

Osoby bydlící v zařízeních 127 

Osoby bydlící mimo byty a zařízení 19 

Bydlící osoby celkem 933 
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Technické vybavení bytů: 

Obydlené byty úhrnem 336 

Byty podle vybavení 

plyn v bytě 125 

vodovod v bytě 291 

připojení na veřejnou kanalizační síť 138 

ústřední topení 245 

lokální topidla 40 

 

 

Studie krajiny ORP Votice, územní studie veřejných prostranství 
Plánované aktivity: 

 Realizace aktivit v souladu s výše uvedenými studiemi a jejich doporučením 

 

SWOT Analýza obce 
 

Pozitiva: 

- přírodní prostředí, klid, malá nezaměstnanost, občanská vybavenost, územní studie na 

plánovanou výstavbu rodinných domů 

- nový územní plán a jeho revize, komunikace v majetku obce a jejich dobrý stav, 3 lékaři a 

jejich ordinační doba, terénní služby domova seniorů, obchody, všechny spolky mají své 

klubovny, dobrý stav obecních budov, dostatek sociálního bydlení, nejsou nepřizpůsobivé 

skupiny občanů, ochrana zdrojů pitné vody, probíhající Intenzifikace  ČOV Jankov – zvýšená 

kapacita i pro místní části, výborná spolupráce s SDH. Hasičské spolky udržují návsi 

v osadách Odlochovice, Nosákov, Bedřichovice, J.Lhota, Pičín.  TJ Sokol Jankov pomáhá při 

údržbě zelených ploch na hřišti pro volnočasové aktivity dětí. Spolky zajišťují pomoc při 

realizaci sportovních, kulturních a společenských akcích pořádaných obcí, školou nebo je 

samy pořádají. 

- dobrá autobusové spojení v rámci PID a spolupráce v rámci dobrovolného svazku obcí 

Bene-Bus. 

- zajištění informovanosti přes 55 rozhlasových hnízd na území obce rozhlasem OÚ Jankov,  

- možnost sledování novinek a rozhlasu v mobilní aplikaci Obce Jankov 

Negativa:  

- není průmysl (zaměstnání), nekvalifikovaná pracovní síla (sociální služby), vylidňování 

osad (malých), osadám chybí infrastruktura, špatný stav polních cest a špatná spolupráce 

s některými zemědělsky podnikajícími osobami, informovanost o terénních službách, 
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sortiment obchodu s potravinami v Jankově,  chybí služby např. kadeřnictví,  dlouhodobě je 

uzavřeno pohostinství v Jankově, nebezpečná zvířata v okolí vodních zdrojů Jankov (areál 

dvora bývalého ZD), Lhota –rozestavěný objekt prodejny na návsi, intenzivní zemědělství 

(včely, eroze),  neukázněnost při třídění komunálních a separovaných odpadů, včelaři stárnou 

a chybí včely v krajině (některé osady bez včelstev), stárnutí členů spolků, pokrytí signálem 

mobilních operátorů v Odlochovicích, chybí ubytování v soukromí, propojení obcí 

cyklostezkami. 

Příležitosti: 

- komunikace mezi spolky 

- revitalizace návesních rybníků a požárních nádrží 

- rozvoj služeb v turistickém ruchu  

- energetická soběstačnost 

Hrozby: 

- osoby podnikající v bývalém areálu dvora ZD 

- ohrožení zdrojů pitné vody zemědělskou činností 

- firma zabývající se ekologickou likvidací odpadů 

- nedostatečné vybavení akceschopnosti jednotky JPOIII a JPOV (zásahové vozidlo) 

Komunikace s občany 

 

Obec má webové stránky (včetně elektronické úřední desky), fyzickou úřední desku, 
vývěsky v místních částech, facebookový profil a místní rozhlas ve všech částech obce. 
V roce 2022 byla spuštěna aplikace Obec Jankov pro mobilní telefony, ve které lze 
najít důležité informace o dění v obci a lze přes ni upozorňovat na aktuální novinky a 
zpětně si přehrát rozhlasové hlášení. 

Plánované aktivity: 

 Tvorba nových webových stránek www.obecjankov.cz 

 Využívání moderních infokanálů směrem k občanům  

 

Portál GOobec 

 
Elektronizace podkladů veřejné správy a samosprávy. 

Plánované aktivity: 

 Pasportizace místních komunikací a dopravního značení - dokončení 

 Pasportizace vodovodu a kanalizace 

 Pasportizace veřejné zeleně a plán ošetřování 

 Technické mapové podklady sítí  (Verifikační registr IS DMVS) 

Dotační management 
Dotační management obce – stabilní tým zaměstnanců obce (obecního úřadu), využívání 

dotačního managementu a odborného poradenství (Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu 

Voticko, Posázaví o.p.s., externí poradenské firmy se zaměřením na konkrétní dotační tituly) 

http://www.obecjankov.cz/
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Infrastruktura a podmínky výstavby 

Místní komunikace 

 

Obec vlastní 29 kilometrů místních komunikací IV. třídy.  
 

Plánované projekty a aktivity: 

 Obnova místních komunikací a jejich odvodnění   

 Obnova a údržba místních účelových komunikací a obnova polních cest 
 

Ostatní dopravní infrastruktura 

 
V letech 2007 – 2013 obec vybudovala síť chodníků, dochází postupně k modernizaci 
autobusových zastávek. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Výstavba chodníků  

 Modernizace autobusových zastávek  

 

Vodohospodářská infrastruktura 

 
Obec má ve svém vlastnictví vodovod v Jankově, Jankovské Lhotě a Odlochovicích,– 
Nosákově. V roce 2018 a 2019 jsou posíleny zdroje pitné vody o nové vrty v Jankově a 
Jankovské Lhotě včetně jejich napojení do stávajících vodojemů. V roce 2020 bylo 
vydáno MěÚ Votice z důvodu ochrany zdrojů pitné vody Opatření obecné povahy č.1, 
které mění a rozšiřuje ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů pitné vody pro 
Jankov. V roce 2021 byla v Jankově přeložena část vodovodních řádu a vybudován 
hydrant. 

 

Plánované projekty a aktivity: 

Kanalizace a čistírna odpadních vod 

 

Obec má ve svém vlastnictví kanalizační řad a čistírnu odpadních vod v Jankově ze 
začátku 90 let. V roce 2022 byla zahájena intenzifikace ČOV Jankov, dokončení je 
plánováno na jaro 2023. Po převzetí je plánován svoz odpadních vod z místních částí 
na ČOV do Jankova.  

 

Plánované projekty a aktivity: 

 Modernizace a intenzifikace ČOV Jankov (zajištění dostatečné kapacity pro 

čištění odpadních vod z Jankova a místních částí obce – realizace probíhá- 

dokončení) 

 Odkanalizování Jankovské Lhoty – vybudování přivaděče na ČOV Jankov 

 Odkanalizování a výstavba ČOV Odlochovice 

 Odkanalizování a výstavba ČOV dalších místních částí (Bedřichovice) 

 

Plynovod, elektrifikace, veřejné osvětlení 

 
Místní část Jankov a Odlochovice jsou plynofikovány. Postupně probíhá uložení 
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elektrických kabelů podzemního vedení spolu s modernizací a novou výstavbou 
veřejného osvětlení. V obci Nosákov, Jankovská Lhota a Podolí byla v rámci 
demontáže NN využita možnost přípolože kabelů a realizována nová výstavba 
veřejného osvětlení. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Podpora ukládání zemního vedení elektřiny do země a společné uložení vedení 

veřejného osvětlení v Čečkově a dalších místních částech 

 Opravy a výměna veřejného osvětlení po celém území obce 

 

Telekomunikace a internet 

 
Část obce je pokryta signálem vysokorychlostního internetu firmy Wifcom a UTV 
internet. K dispozici je i možnost připojit se k vysokorychlostnímu internetu 
prostřednictvím pevné sítě, která byla zmodernizována. 

Problém s pokrytí internetem v místních částech v menší míře stále přetrvává.  

Problematický je signál mobilních operátorů v Odlochovicích. 

 

Plánované projekty a aktivity: 

 Umístění vysílače pro místní část Odlochovice 

 Zasíťování vysokorychlostním internetem v místních částech 

 

Stavební parcely 

 
V letech 2007 - 2008 obec zasíťovala a poté postupně odprodávala jednotlivé stavební 
parcely. V roce 2021 byla prodána poslední z 29 stavebních parcel v lokalitě Pod 
Chrastišovem. V současnosti stojí na 14 parcelách zkolaudované rodinné domy, které 
slouží k trvalému bydlení. Několik staveb je již těsně před kolaudací. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Výkup pozemků pro budoucí parcely v lokalitě proti hřbitovu dle studie pro 

budoucí zástavbu 

 V lokalitě Pičín – dle územního plánu 

 V lokalitě Odlochovice - dle územního plánu 

Bytové hospodářství 

 
Obec vlastní 25 obecních bytů (včetně 8 bytů v Domě s pečovatelskou službou). 

Plánované projekty a aktivity: 

 Výstavba obecního bytu v Jankovské Lhotě 

 Výstavba obecních bytů v Odlochovicích č.p. 33 – půdní vestavba 

 Údržba stávajícího bytového fondu  

 Poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce 
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Občanská vybavenost a služby 

 
V obci je dostačující občanská vybavenost – 3 lékařské ordinace, terénní služby 
domova seniorů, dům s pečovatelskou službou. Hrozba – vysoký věk lékařů a možné 
ukončení činnosti zubního lékaře. 

 

 Podpora lékařských a sociálních služeb 

 Podpora podnikání v obci 

 

Obecní úřad 

 
V letech 2008 - 2009 byla budova obecního úřadu rekonstruována včetně prostoru 
kanceláří. Zmodernizováno bylo i technické vybavení úřadu, včetně nábytku vzhledem 
k nárokům zákona o GDPR.  

Proběhla modernizace prostor společenského sálu. Bylo renovováno jeviště a stavebně 
upraveny prostory za jevištěm a sálem. Vznikl nový prostor pro společenské aktivity a 
spolkovou činnost.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Vybudování půdní vestavby nad sálem – výstavní síň Bitva u Jankova a informační 

centrum 

 Modernizace zasedací místnosti obecního úřadu 

 Modernizace veřejného sociálního zařízení v Jankově 

Podmínky spolkové činnosti 

 
V obci fungují zejména spolky sdružující dobrovolné hasiče – SDH Jankov, 
Odlochovice, Pičín, Bedřichovice, Jankovská Lhota, TJ Sokol Jankov, dále myslivecký 
spolek Jankov, Klub rodičů při ZŠ a MŠ Jankov, Císařský regiment, Včelaři a několik 
menších organizací. 

V období 2018 -2022 proběhla rekonstrukce klubovny SDH Jankov, hasičské zbrojnice 
SDH Odlochovice a SDH Bedřichovice. V hasičské zbrojnici SDH Jankovská Lhota 
probíhá výměna oken a přípravy na další opravy budovy. 

  

Plánované projekty a aktivity: 

 Dokončení rekonstrukce klubovny spolku SDH J.Lhota 

Knihovna 

 
Knihovna je pro veřejnost otevřena 1krát týdně a má okolo 80 čtenářů a fond …… 
svazků vlastních knih. Funguje i meziknihovní výpůjční fond, který pravidelně 
rozšiřuje pestrost titulů pro čtenáře. 

Plánované projekty a aktivity: 

 PC vybavení s přístupem na internet pro veřejnost - modernizace 
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Obchod 

 
Obec vlastní budovu prodejny na náměstí v Jankově, kde jsou 2 provozovny – prodejna 
potravin a prodejna průmyslového zboží. Dále jsou v obci provozovány další obchody 
v soukromých prostorech – prodejna potravin, trafika, prodejna hospodářských 
potřeb, čerpací stanice pohonných hmot.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Výměna oken + dveří v budově prodejny na náměstí 

 Skladové prostory – efektivita využití, zvětšit prostory obchodu s domácími a 

hospodářskými potřebami, využít prostor pro vytvoření služeb např. kadeřnictví 

 

Odpadové hospodářství 

 
Třídění všech složek odpadů je řešeno kontejnery na separovaný odpad ve všech 
místních částech, obec je zapojena do systému EKOKOM. V minulém období byla 
posílena kapacita kontejnerů vybudováním nových sběrných míst v ulici Dlouhá a 
K Roháči. Přesto se kapacita kontejnerů na plasty a papír v některých obdobích zdá 
nedostatečná, což je částečně způsobeno neukázněností občanů – odkládání i 
směsného KO. Dále obec zajišťuje prostory pro odkládání biologicky rozložitelného 
odpadu v Jankově. Dvakrát ročně je organizován svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Zastřešení stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 

 Nákup kompostérům k jednotlivým nemovitostem – předcházení tvorby bioodpadu 

 Nákup štěpkovače 

 Nákup podvalníku pro odvoz kontejnerů zejména pro odvoz bioodpadu  

 Nákup vratných kelímků, myčky pro kulturní akce 

Církevní památky a péče o válečné hroby 

 
Na území obce se nachází řada drobných sakrálních památek a několik kulturních 
památek pod ochranou státu. Mezi nejvýznamnější patří kostel sv. Jana Křtitele 
v Jankově a kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích. V katastrálních územích obce jsou 
umístěny i válečné hroby. V roce 2022 proběhla renovace několika drobných sakrálních 
objektů v Jankovské Lhotě, v katastru Odlochovice a pravidelně je prováděna i údržba 
válečných hrobů. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Rekonstrukce drobných sakrálních objektů 

 Rekonstrukce kostelní zdi Jankov, oprava márnice pohřebiště Jankov 

 Podpora oprav církevních objektů a jejich zabezpečení – kostel Bedřichovice 

 

Energetická soběstačnost 

 
Budovy v majetku obce jsou průběžně zateplovány, probíhá také výměna oken. Obě 
tyto aktivity významně snižují energetickou náročnost těchto objektů. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Dokončení rekonstrukcí budov  

 V Jankově na budovu základní a mateřské školy a na budovu obecního úřadu umístit 

fotovoltaické panely, čerpadlo, výměna oken apod. 
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Péče o krajinu a veřejný prostor 

Veřejná prostranství 

 
Veřejná prostranství v místních částech jsou udržována částečně pracovníky obce a 
místními spolky a občany. V roce 2018 proběhla údržba veřejné zeleně odbornou 
firmou – jednalo se o prořezy a ošetření vzrostlých stromů. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Úpravy prostranství před OÚ a usměrnění dopravy na náměstí v Jankově 

 Úpravy návsí 

 

 

Zeleň v intravilánu 

 
V roce 2018 proběhla údržba veřejné zeleně odbornou firmou – jednalo se o prořezy a 
ošetření vzrostlých stromů. Průběžně dle potřeby je prováděna údržba dřevin 
v intravilánu, odstraňování nebezpečných dřevin a následně náhradní výsadba pro 
udržení či rozšíření ploch zeleně v intravilánu jednotlivých místních částí. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Ošetření zeleně a následní péče 

 Výsadba nové zeleně 

 Jankov – park významnější údržba stávající zeleně a výsadba nové 

 

Sportovní areál 

 
V Jankově, Odlochovicích a Pičíně jsou sportovní areály s kurty pro tenis/volejbal. 
V Odlochovicích a Pičíně jsou v blízkosti areálu s kurty umístěny dětské herní prvky. 
v Jankově je fotbalové hřiště a tréninková plocha. V Jankově v blízkosti fotbalového 
hřiště došlo k rozšíření dětského hřiště nákupem nových herních prvků. V Jankovské 
Lhotě vzniklo nové dětské hřiště s těmito prvky.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Dovybavené hřišť v místních částech 

 Modernizace sportovního areálu v Jankově 

 

Protierozní a krajinotvorná opatření 

 
Řada pozemků je ohrožena erozí při přívalových deštích, kdy hrozí zaplavení místních 
komunikací a nádrží. Vhodná výsadba zeleně v krajině může omezit erozi. Na podzim 
r. 2018 bylo vysazeno 10 lip u cesty k rybníku Roháč. V roce 2019 proběhla výsadba 
jabloní a hrušní ve dvou alejích v Odlochovicích. Dále vznikla nová švestková alej 
v Podolí a třešňová ale v Jankově směrem k vodojemu. V roce 2020 byly vysázeny 
aleje na stezce od Roháče směrem k rybníku Jarkovec a také směrem k rybníku 
Tobolka. Tyto aleje jsou složeny z javorů, švestek a dubů. Směrem od Jankova 
k Pajrovně se nachází od roku 2021 alej hrušní. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Obnova cestní sítě a alejí ve volné krajině 
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Rybníky a lesy 

 
Obec vlastní 78 ha lesů, péči zajišťuje odborný lesní hospodář a zaměstnanec obce. 
Dále je ve vlastnictví obce několik rybníků a požárních nádrží. V části z nich probíhá 
polointenzivní rybochov.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Revitalizace rybníku  Zástodolák v Odlochovicích 

 Revitalizace nádrže v Bedřichovicích a Jankovské Lhotě, v Otradovicích 

 

Spolky a občanská společnost 

Jednotky SDH 

 
Obec zřizuje JPO III Jankov v JPO V Odlochvice.  V roce 2017 pořídila obec pro 
jednotku Jankov nový dopravní automobil.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Nákup nové CAS pro SDH Jankov 

Podpora spolkové činnosti 

 
V obci je bohatá spolková činnost, spolky zajišťují kulturní život v místních částech a 
organizují řadu akcí.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Podpora spolků v jejich běžné činnosti 

 Podpora spolků pracujících s dětmi a mládeží 

 Podpora akcí organizovaných spolky 

 

Školství, děti a volný čas 

Základní a mateřská škola 

 
Obec zřizuje svou příspěvkovou organizaci Základní a mateřskou školu v Jankově. 
Mateřská škola byla v roce 2010 rozšířena na 2třídní s kapacitou 48 žáků, základní 
škola má 9 ročníků v 9 třídách a počtem 134 žáků /reálná kapacita 150/. Součástí ZŠ 
je školní jídelna a družina s kapacitou 60.    

V roce 2020 byla dokončena celková modernizace budovy základní školy č.p.29. Byly 
vystavěny dvě moderní odborné učebny. Kromě nové střechy byla rekonstruována 
plynová kotelna, opraveny prostory školní družiny a rozšířeno zdejší sociální zařízení. 
Díky těmto novým prostorů po úpravách stávajících prostor bylo vytvořeno i lepší 
zázemí pro pedagogy. Budova je bezbariérová a osazená výtahem. V roce 2021 
proběhla zásadní oprava ve školní jídelně, byl odstraněn a nahrazen zastaralý odsavač 
par. Školní jídelna je průběžně modernizována novým technologickým vybavením 
v kuchyni, ale i vybavením v prostoru jídelny.  

V roce 2021 byla zrealizována modernizace zahrady mateřské školky, byly opraveny 
stávající herní prvky, jejich dopadové plochy. Zakoupeny nové prvky a vystavěn altán 
s prostorným pódiem pro výuku, hry i podávání svačin.  

Plánované projekty a aktivity: 
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 Dokončení modernizace varny a školní jídelny 

 Vybudování nových tříd družiny v čp.10 (nábytek, výměna střechy,zateplení, obnova 

fasády, výměna oken a vstupních dveří- kamery,čipy, dálkové ovládání) 

 Nová odborná pracovna a její vybavení 

 Uzavření hlavního vchodu školy čp.29 novými vstupními dveřmi na dálkové otvírání, 

zabezpečení kamerami, vstup přes čipy 

 Výměna povrchu v tělocvičně a na školním dvoře 

 Zakoupení šatních skříněk pro žáky školy 

 Zakoupení učebních pomůcek a ICT techniky do výuky 

 Vybudování venkovní polytechnické učebny a vybavení dílny 

 Vybavení školní zahrady přírodními a herními prvky  

  

Aktivity pro rodiny a děti 

 
Aktivity pro rodiny a děti organizují v obci spolky a za podpory obce, která poskytuje 
zázemí a finanční příspěvky na akce.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Spoluorganizace pravidelných akcí – vítání občánků, karneval, den matek, den dětí 

 Podpora spolků – dětské dny 

 Šustův běh 

 Vepřové a rybí hody, plesy, hasičské soutěže 

Sociální oblast a zdravotnictví 

 
V obci je dostačující občanská vybavenost – 3 lékařské ordinace, terénní služby 
domova seniorů, dům s pečovatelskou službou. Hrozba – vysoký věk lékařů a možné 
ukončení činnosti zubního lékaře. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Zázemí pro provoz lékařských ordinací  - pravidelné opravy 

 Rozšíření terénních sociálních služeb – spolupráce s DS 

 

Historie,tradice, kultura 

 
Jankov je dějištěm významné bitvy 30leté války, která proběhla 6. 3. 1645.  

Na památku události je na návrší Habrovka vybudovaný pomník a obec si každoročně 
připomíná výročí bitvy vzpomínkovou akcí. Dále okolím obce vede naučná stezka Po 
stopách bitvy u Jankova.  

Plánované projekty a aktivity: 

 Projekt Bitva u Jankova – připomínkové akce, výročí, publikace 

 Pochod Po stopách bitvy u Jankova 

 Šustův běh 

 Plesy, divadelní představení, poutě 

 Adventní jarmark ve škole, Vánoční koncert,   
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Spolupráce a cestovní ruch 

Vstup do svazku obcí Společná voda d.s.o. 

 
Obec Jankov se stala na základě uzavřené smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku 
obcí jednou z 19 obcí a měst, které se rozhodly odkoupit 50%podíl  VHS Benešov. 
Členský podíl obce Jankov činí 571 852,- Kč z celkových 88,5 mil.Kč a bude hrazen 
z rozpočtu obce v roce 2022. Předmětem činnosti tohoto svazku je ochrana a 
prosazování společných zájmů členů svazku v souvislosti se zajištěním zásobování 
vodou, odváděním a čištěním odpadních vod a zajištěním správy, údržby a provozu 
vodohospodářského majetku svazku a jeho členů.  

Mikroregion Voticko 

 
Obec Jankov je od roku 2000 členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Voticko,který sdružuje obce z ORP Votice. Obec využívá mikroregion při přípravě 
žádostí o dotace, pro projektové poradenství a administraci veřejných zakázek. 

 Zachování meziobecní spolupráce a členství v mikroregionu 

Kraj blanických rytířů 

 
V oblasti turistické destinace se Jankov v roce 2018 rozhodl pokračovat v členství ve 
spolku Kraj blanických rytířů, který organizuje cestovní ruch a propagaci na 
Podblanicku.  

 Aktivní členství ve spolku KBR, vyhledávání možností spolupráce a podpory CR v 

obci 

MAS Posázaví 

 
Od roku 2006 je územní obce součásti Místní akční skupiny Posázaví. Díky činnosti MAS 
obec v minulých letech realizovala řadu investičních projektů s podporou MAS. Obec 
v rámci MAS zastupuje v jejích orgánech Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko.  

 Zachování územní příslušnosti k MAS  

Turistická nabídka a ubytování 

 
Turistická nabídka souvisí především s připomínkou Bitvy u Jankova – síť naučných 
stezek, památních, akce organizované obcí. Na územní obce je dětský tábor 
Policejního prezidia (chatky) o kapacitě 220 osob. 

Plánované projekty a aktivity: 

 Podpora spolupráce s ubytovateli 

 Podpora podnikání směrem k turistům (zajištění propagace, dodání propagačních 

materiálů) 

Přílohy 

Plán akcí na období 2022-2024 

 
Součástí dokumentu je střednědobý výhled rozpočtu, který schvaluje zastupitelstvo 
obce společně s rozpočtem na 5 let. 

 

 


